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«La ciutat és un anacronisme. 
La seva existència s’ha per-
llongat més enllà de la seva 
utilitat: l’agricultura hidropò-
nica i l’helicòpter d’ús privat 
l’han condemnat a desa-
parèixer. Avui en dia els ho-
mes poden volar centenars 
de quilòmetres per anar a 
treballar i tornar volant a casa 
quan acaben la jornada. Ja no 
tenen cap necessitat de viure 
amuntegats. La ciutat, com a 
institució humana, és morta» 

Viatgeu cap al futur de la mà de diferents personatges de 
la nissaga dels Webster.   Submergiu-vos en les seves vi-
vències, narrades pels historiadors i estudiosos dels mites. 
Coneixeu el seu destí particular i, de retruc, el de tota la 
humanitat. Endinseu-vos a  Ciutat   de Clifford D. Simak, una 
novel·la carregada de sensibilitat i nostàlgia que us con-
vidarà a reflexionar cap a on evolucionem com a espècie.

Ciutat  es va publicar l’any 1952. És una novel·la amb for-
mat  fix-up  construïda a partir de relats curts (escrits entre 
1944 i 1951) enllaçats per un conjunt de notes introduc-
tòries. L’any 1973, en morir John W. Campbell, editor d’As-
tounding, l’autor el va voler homenatjar afegint un Epíleg. 
Aquest novè capítol, inèdit fins a dia d’avui al nostre país, 
s’ha inclòs en la present edició.

 



ETAPES RECOMANADES

1r i 2n de Batxillerat 

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per al recull de relats Ciutat pretén:

· Esdevenir un recurs de suport en l’aula per a 
 acostar-se a Ciutat de Clifford D. Simak.
· Enquadrar el compendi de relats de Ciutat com un 
 clàssic dins el gènere de la ciència-ficció i donar-li 
 visibilitat, situant-lo en el mateix període de publicació 
 d’El senyor dels anells de J.R.R. Tolkien. 
· Reforçar la comprensió d’un text escrit en un estil  
 senzill, però dotat de filosofia i de profundes re
 flexions sobre l’existència humana i les (possibles) 
 conseqüències del seu pas pel(s) món(s) possibles, a 
 través dels elements característics de la ciència-ficció. 
· Contextualitzar el significat del text en la nostra 
 societat per entendre millor els conflictes bèl·lics de 
 la primera meitat del segle xx i generar debat entre 
 l’alumnat.
· Establir paral·lelismes entre els conflictes bèl·lics del 
 segle passat i els conflictes i les desigualtats socials 
 del present.
· Fomentar el gust per llegir i promoure la reflexió 
 i les preguntes després de la lectura, també de la 
 ciència-ficció.



ABANS DE LA LECTURA

CONÈIXER L’AUTOR I LA IL·LUSTRADORA

Clifford D. Simak  (Millville, 1904 – Minneapolis, 1988). Es-
criptor estatunidenc de ciència-ficció. Guardonat en diver-
ses ocasions amb premis literaris com l’International Fan-
tasy Award, l’Hugo, el Nebula o el Locus; l’any 1977 va ser 
nomenat Gran Mestre de l’SFWA. Habitual de publicacions 
com  Wonder Stories   i  Astounding Science Fiction, les se-
ves novel·les i relats destaquen per un elevat component 
humà i un fort arrelament a la terra.

Els relats van ser publicats l’any 1952 però van ser escrits a 
cavall de la Segona Guerra Mundial (entre el 1944 i el 1951). 

Quins van ser els països que van participar en 
el conflicte de manera activa? Quins bàndols 
es van formar? Com va acabar la guerra? Per 
què? Fes una recerca i elabora un línia cro-
nològica dels esdeveniments més importants 
que van tenir lloc entre el 1939 i el 1945.

El darrer relat, escrit a posteriori per un encàrrec editorial 
en commemoració a la mort de l’editor, és més pessimista, 
menys esperançador. Es va escriure l’any 1973. 

Quins esdeveniments històrics bèl·lics van 
succeir a nivell global durant els anys 50 i 60? 
Creus que això ha influenciat necessàriament 
l’escriptura de l’epíleg?

 Elsa Velasco (Barcelona, 1993). Il·lustradora. Des de 2018 
treballa principalment per al món editorial, fent cobertes i 
il·lustracions interiors per llibres i revistes. Alhora de dibuixar, 
li agrada explicar històries a través del simbolisme i la com-
posició. Sovint s’inspira en les formes i colors vibrants de la 
natura, així com les mitologies i el folklore. És lectora àvida 
de fantasia i ciència-ficció. Abans d’embarcar-se en l’aven-

CONVERSA LITERÀRIA



tura de la il·lustració, va ser periodista científica a temps 
complert, professió que encara combina amb la il·lustració.

Col·laboracions destacades: 
· Il·lustració de coberta per Trescafocs. Chronos (2021)
· Il·lustració interior per El Pozo de la Ascensión. Nova, 
 Penguin Random House (2021)
· Il·lustració de coberta per Ciutat. Chronos (2019)
· Coberta i il·lustracions interiors per Principia 
 Magazine. Principia (2019-2021)

Vivim envoltats de pantalles, on la imatge, a través de vídeos 
d’alta qualitat farcits efectes especials, estem acostumats a 
rebre constantment imatges en moviment, tot un flux d’es-
tímuls constants. La literatura i el cinema comparteixen his-
tòries però s’expressen en codis completament diferents. 
Sovint, la literatura es fa acompanyar per alguns elements 
gràfics, que introdueixen el lector en l’univers narratiu.

Observa la il·lustració de la coberta i compa-
ra-la amb altres il·lustracions de Elsa Velasco 
que pots trobar a Instagram. Segueixen el ma-
teix estil? Quines diferències i similituds tro-
bes? La portada de Ciutat és l’única que ha fet 
amb l’editorial Chronos? Per què? Què creus 
que transmeten les seves il·lustracions?

IDENTIFICAR ELS PARATEXTOS 
I ELS ELEMENTS DEL LLIBRE

T Observa la coberta amb atenció i debatem en comú: 
què podem deduir a partir del títol i de la il·lustració que 
apareix a la coberta? Quins elements podem trobar-hi? 
Qui creus que serà o seran els protagonistes de la narra-
ció? Hi ha alguna cosa que et cridi especialment l’atenció? 

T Ciutat és un llibre especial i és, a més a més, el primer 
llibre de l’autor que es tradueix al català. És per això que 



el recull, més enllà del text de D. Simak, presenta dos pa-
ratextos més, que podem trobar a l’inici, elaborats per 
part de l’editorial. Quin títol tenen? Quin objectiu creus que 
representen?

T Capbussem-nos en el text de l’autor: la llegenda de la 
ciutat i de l’existència de la humanitat es narra a través de 
vuit relats curs i un últim relat sota la forma d’epíleg. Com 
s’enllacen aquestes narracions?

T Escriu el títol de cada relat en un full. Pensa que els tí-
tols poden ser molt importants a l’hora d’anticipar la idea 
que es genera d’un text. Per tant, si hi ha alguna paraula 
o expressió que no entens, ara és el moment de buscar-la 
al diccionari. 

T En aquest text podríem pensar que no érem amants de 
la ciència-ficció, podríem pensar que no el coneixem com 
a gènere, i trobar-nos-hi immersos sense adonar-nos-en. 
Abans de començar a llegir la novel·la, però, ara que ja 
hem reflexionat al voltant dels diversos elements a partir 
dels quals s’estructura, necessitem saber què és el format 
fix-up i per què s’ha relacionat sempre amb el gènere de 
la ciència-ficció. Busca informació i comenta-ho amb les 
companyes i els companys. 

SEGUIM LA LECTURA

A continuació, proposem una sèrie de preguntes que po-
den ser contestades amb un ordre diferent de l’establert. 
Com que els elements clau van reapareixent en els relats, 
algunes qüestions troben la resposta en múltiples textos.

T El primer relat. El llibre comença amb el relat que dona 
nom a tot el recull. Quins personatges s’hi introdueixen? 
Com es descriu l’espai? 
T Què és el Comitè Mundial? Per qui està compost i de 
quines tasques s’ocupen? 



T Com va evolucionant la descripció de la ciutat al llarg 
dels relats? A partir del sisè relat, es fa referència a una 
ciutat en concret. A quina?
T A quin planeta emigra la humanitat? Quines sensacions 
s’experimenten en aquell planeta que el fan ser més atrac-
tiu que la Terra? Trobes la primera referència al quart relat.
T Les notes introductòries a cada relat insisteixen en què 
la llegenda no és d’origen humà? Quin origen té, doncs? 
A partir de quins elements ho podem percebre? Pots po-
sar-ne exemples.
T Hi ha un moment de la narració, en el setè relat, en què 
els gossos ja han oblidat l’home i fins i tot l’anomenen 
amb una paraula diferent a “home” i “humanitat”. Quina 
paraula empren? 

DESPRÉS DE LA LECTURA

T Creus que el títol de la novel·la és encertat i engloba tot 
el conjunt de relats? Per què? 
T Quin és el tema principal de la novel·la? I els altres te-
mes?
T Creus que hi ha un tractament irònic de la llegenda que 
es conta? Amb quin objectiu es duu a terme?
T Coneixes altres llibres en què els narradors de les his-
tòries són els gossos? El fet que els animals parlen, de fet, 
no és un element exclusiu ni de la narrativa fantàstica ni 
de la ciència-ficció. Potser no t’ho creuràs, però la litera-
tura fa molts segles que dona veu als animals per a par-
lar sobre temes filosòfics i existencials que corresponen al 
món de la humanitat. Pensa en el Llibre de les Bèsties  de 
Ramon Llull, escrit en el segle xiii. O amb un punt de vista 
més juganer i picaresc, El coloquio de los perros, escrit en 
el segle xvii per Miguel de Cervantes. Per què creus que es 
dona veu als animals? 
T Al penúltim relat veiem com l’últim Webster i qui havia 
estat la seva companya decideixen entrar en una espècie 
de somni induït que els farà viure l’eternitat d’una manera 



més plaent. Què penses al voltant de la voluntat d’afe-
rrar-se a les coses i als moments? Què penses d’aquesta 
voluntat d’eternitat? I quin tractament creus que li’n dona 
la ciència-ficció en aquesta novel·la? 

ACTIVITATS ALTERNATIVES

Una vegada llegida la novel·la i observats tots els detalls 
que la configuren, es pot convidar l’alumnat a desenvolupar 
les seves capacitats escrites i creatives en el qual també es 
poden treballar les diferents perspectives dels narradors. 

T En una narració el rol de les veus del discurs i de qui 
genera i guia el relat és molt important. El narrador és el 
pont  entre la història, en aquest cas, la llegenda, l’autor, 
el gènere, els personatges i el lector. Dintre d’aquestes ca-
racterístiques, ràpidament ens adonem de la importància 
del punt de vista del narrador i com aquest actua dins 
de l’obra i com ens condiciona la lectura. D. Simak em-
pra una estratègia narrativa en què una història profunda-
ment humana i desesperançadora la fa contar a un grup 
de gossos, quan la humanitat ja s’ha extingit al planeta 
Terra. A més a més, ho fa d’una manera en què, com a lec-
tors ens recordem perquè se’ns repeteix constantment de 
manera molt subtil a les notes introductòries als relats, a 
partir d’elements com “narrativa canina” (p. 175). A Ciutat, 
ens trobem amb un narrador extradiegètic, un narrador 
en tercera persona en què el narrador no obligatòriament 
forma part de la història. En tot cas, el narrador no se sent 
formar part de la història que conta. 

Com seria aquesta història si en lloc dels gossos 
foren els humans els narradors? Quin tipus de 
narradors serien? I si ho fossin les formigues? 
Escriu un començament per a una d’aquestes 
històries possibles contada des del punt de 
vista o dels humans o de les formigues. 



MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

La novel·la Ciutat pot ser una bona excusa per a reflexionar 
sobre com la literatura empri elements fantàstics i utilitzi 
la ironia per a afrontar temes que afligeixen directament 
la història de la humanitat en un segle tan sacsejat com 
el xx. Les literatures i l’art han construït discursos i donat 
testimoni de les experiències més crues de les guerres i 
les transicions, sovint amb un to no gaire esperançador.

T D. Simak ens convida a imaginar-nos la ciutat devastada, 
l’última ciutat que queda al món, Ginebra, fins a la seva 
extinció. 

Per què creus que s’escull aquesta ciutat i no 
una altra o una ciutat sense nom? Quin paper 
va tenir Ginebra durant i després la Segona 
Guerra Mundial?

T Les guerres transformen el paisatge urbà i físic que ca-
racteritza les ciutats. Amb tot, la humanitat sembla que ha 
estat capaç de reconstruir el seu voltant després d’anys de 
bombardejos, massacres i ensorraments. Busca fotogra-
fies d’abans i després de la Segona Guerra Mundial de les 
següents ciutats: Colònia, Budapest, Varsòvia i Rotterdam. 

A continuació, fes una comparativa. Com 
es queda una ciutat després d’un conflic-
te d’aquestes dimensions? Quines similituds 
conserven encara totes dues realitats? 

T El camp de concentració Auschwitz va ser una combi-
nació d’extermini massiu i industrialitzat, i exploració del 
treball esclau amb la complicitat de la indústria alemanya, 
i va testimoniar un dels massacres més terribles de la his-
tòria de la humanitat. Auschwitz. L’any 1979, aquest indret 
bèl·lic polonès va ser declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO i des d’aleshores, cada any acull milers de 
visites cada any. 



Què en penses dels turistes que viatgen fins 
allà actualment i es fan fotografies per a pen-
jar-les a les seves xarxes socials? Fem un de-
bat a classe sobre aquesta qüestió. 

T Fem el nostre propi catàleg cinematogràfic. Creeu un 
padlet i elaboreu una llista de pel·lícules, sèries i documen-
tals que us agradin o que vulgueu veure. Un exemple, per 
trencar el gel, pot ser El pianista (2002).




